
Чупахівська селищна рада
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Тринадцята   сесія

ПРОТОКОЛ
Тринадцята сесія селищної ради

                                                                           від 20.12.2021 року
                                                                           на              аркушах



ПРОТОКОЛ
Восьме скликання
Тринадцята    сесія

20.12.2021                                                                         смт  Чупахівка
 Обрано депутатів -22
Присутні на сесії – 19  депутатів ( список присутніх депутатів додається)
Розпочинає  сесію  селищний голова  Олександр  Кужель,  який  ознайомив
присутніх з порядком денним тринадцятої   сесії.

1.Про внесення змін до рішення п’ятої сесії восьмого скликання Чупахівської
селищної  ради  від  28.12.2020  року  «Про  бюджет  Чупахівської  селищної
територіальної громади на 2021 рік»

2.Про затвердження рішень виконавчого комітету,прийнятих в міжсесійний
період

     3.Про внесення змін до Програми розвитку культури Чупахівської селищної
територіальної громади на ІІ півріччя 2021 року

4.Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чупахівської селищної
ради  №109  від  25.11.2021  року  «Про  прийняття  субвенції  з  державного
бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-
економічного розвитку територій»

5.Про внесення змін до рішення п'ятої сесії сьомого скликання від 28.12.2020
року   «Про  затвердження  Програми  розвитку  лісового господарства
Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки»

6.Про внесення змін до рішення шостої   сесії сьомого скликання від 24.02.2021
року «Про затвердження Програми «Соціальний автобус Чупахівської селищної
ради на 2021-2023 роки»

7.Про  прийняття  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8.Про бюджет Чупахівської селищної територіальної громади на 2022 рік

Доповідає: Анна Касьяненко  – начальник фінансового відділу.

9.Про  затвердження  Програми  економічного  та  соціального  розвитку
Чупахівської селищної ради на 2022 рік та наступні 2023-2024 програмні роки



Доповідає:  Людмила  Воробйова  -  заступник  селищного  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів  ради

10.Про затвердження Положення про преміювання працівників  Чупахівської
селищної ради  Охтирського  району  Сумської області на 2022 рік.

11.Про  внесення  змін    до  структури   та  штатної  чисельності  апарату
Чупахівської  селищної  ради  та  її  виконавчих  органів    та  зміну
підпорядкування.

12.Про  затвердження   Положення  про  порядок  проведення  конкурсу  на
заміщення  посад  керівників  комунальних  закладів  культури  Чупахівської
селищної ради.
13.Про умови оплати праці селищного голови на 2022 рік.

ДОПОВІДАЄ: Катерина Батюк - головний спеціаліст – юрисконсульт.

14.  Про утворення старостинського округу та затвердження Положення про
старостинські округи Чупахівської селищної ради

15.Про  затвердження  Порядку  проведення   громадського  обговорення
(громадських слухань) для погодження кандидатури старости в Чупахівській
селищній раді

16.Про звіт щодо  роботи Чупахівської селищної ради за 2021 рік.

17.Про затвердження плану роботи Чупахівської селищної ради на 2022 рік.

ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради.

18.Про  затвердження   Програми   «Оздоровлення  та  відпочинок  дітей
Чупахівської селищної ради в 2022 році»

19.Про  встановлення  у  2022  році   надбавки  за  престижність  праці
педагогічним працівникам закладів освіти Чупахівської селищної ради

20.Про встановлення вартості харчування здобувачів освіти у закладах освіти
Чупахівської селищної ради в 2022 році

21.Про передачу шкільного автобуса у власність Олешнянському  навчально-
виховному  комплексу:  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-заклад
дошкільної  освіти  імені  Героя  Радянського  Союзу  Степана  Долгого
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області



22.Про передачу шкільного автобуса у власність Олешнянському  навчально-
виховному  комплексу:  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-заклад
дошкільної  освіти  імені  Героя  Радянського  Союзу  Степана  Долгого
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

ДОПОВІДАЄ: Олена Бекірова – начальник відділу освіти, молоді та спорту.

23.Про затвердження  Програми соціального захисту населення Чупахівської
селищної  ради на 2022 рік

24.Про  затвердження  Програми  здійснення  компенсаційних  виплат  за
пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на
автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні
на 2022рік

25.Про  затвердження   Програми  призначення  і  виплати  компенсації
фізичним особам,які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній
основі, на 2022 рік

26.Про  призначення  і  виплату  компенсації  фізичним особам,  які  надають
послуги з догляду на непрофесійній основі  в 2021 році

27.Про скасування рішення сьомої сесії восьмого скликання від 27.04.2021
року  «Про  надання  соціальних  послуг  комунальною  установою  «Центр
надання  соціальних  послуг  Чупахівської  селищної  ради»  за  рахунок
бюджетних коштів»

28.Про  внесення  змін  до  рішення   п'ятої   сесії  восьмого  скликання
Чупахівської селищної ради від 28.12.2020 року «Про створення Служби у
справах дітей Чупахівської  селищної ради»

29.Про  внесення  змін  до  рішення   дев'ятої   сесії  восьмого  скликання
Чупахівської  селищної  ради  від  13.07.2021  року  «Про  внесення  змін  до
рішення  п’ятої   сесії восьмого скликання Чупахівської селищної ради від
28.12.2020 року»

ДОПОВІДАЄ: Світлана Журавель - начальник  відділу соціального захисту
населення.

30.Про  затвердження    Програми  фінансової  підтримки  Комунального
некомерційного  підприємства  «Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради на 2022 рік

31.Про затвердження   Програми забезпечення медичною стоматологічною
допомогою населення  Чупахівської об’єднаної територіальної громади
Комунального  некомерційного  підприємства  «Центр  первинної  медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2022 рік



32.Про  затвердження    Програми  забезпечення  надання  ПМД  населенню
Чупахівської об’єднаної територіальної  громади  черговим
кабінетом Чупахівської АЗПСМ Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради
на 2022 рік

33.Про  затвердження    Програми  забезпечення  надання  ПМД  населенню
Чупахівської  об’єднаної  територіальної   громади   ліжками  денного
стаціонару  Чупахівської  АЗПСМ  Комунального  некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Чупахівської селищної ради на 2022 рік

34.Про затвердження   Програми безоплатного забезпечення  лікарськими
засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп
населення  та  за  певними  категоріями  захворювань,  безкоштовне
забезпечення виробами медичного призначення деяких категорій населення
та забезпечення молочними сумішами дітей до 2-х років із малозабезпечених
сімей  Комунального  некомерційного  підприємства  «Центр  первинної
медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2022 рік

Доповідає: Галина Ашурова – головний лікар комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської
селищної ради

35.Про  внесення  змін  до  рішення  шостої  сесії  восьмого  скликання  від
24.02.2021 р. про створення  КЗ «БУДИНОК КУЛЬТУРИ ЧУПАХІВСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ».

36.Про  внесення  змін  до  рішення     другої  сесії   сьомого  скликання
від  02.01.2018  р.  про  створення   КЗ  «Публічна  бібліотека  Чупахівської
селищної  ради».

37.Про Програму розвитку культури Чупахівської селищної територіальної
громади на 2022 - 2024 роки.

Доповідає: Віра Калач – начальник відділу культури та туризму.

38.Про  затвердження  «Програми  фінансової  підтримки  Комунального
підприємства «Добробут» Чупахівської селищної ради на 2022р.»

39.Про  затвердження  «Програми  по  ремонту  та  утриманню  доріг
комунальної  власності  на  території  Чупахівської  селищної  ради  на  2022-
2024 рр.»

Доповідає:Світлана Хижняк – начальник відділу житлово  -  комунального
господарства та благоустрою.



40.Про передачу майна КНП «ЦПМСД» Чупахівської селищної ради

Доповідає: Наталія Чуб – головний бухгалтер Чупахівської селищної ради.

41.Про надання згоди на заміну сторони Орендаря  за діючим договором оренди
землі

42.Про  внесення  змін  до  рішення  одинадцятої  сесії  восьмого  скликання  від
28.09.2021  «Про  затвердження  переліку  земельних  ділянок  призначених  для
продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами»

43.Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920355500:01:003:0321

44.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Фальченко  Надії  Євгенівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

45.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Бардаку Олегу Вікторовичу для ведення особистого
селянського господарства

46.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Стеценку  Михайлу  Максимовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

47.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Бідоленку  Валерію  Вікторовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

48.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Ральцеву  Олексію  Анатолійовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

49.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Ромась  Дарині  Анатоліївні  для  ведення  особистого
селянського господарства

50.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність  громадянці  Манько  Лілії  Володимирівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

51.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Рой Вірі Петрівні для ведення особистого селянського
господарства



52.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Ланчаку  Євгенію  Володимировичу  для  ведення
особистого селянського господарства

53.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Резниченку Вячеславу Олександровичу для ведення
особистого селянського господарства

54.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Ральцеву  Юрію  Олександровичу  для  ведення
особистого селянського господарства

55.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Шмакову  Олексію  Леонідовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

56.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Гоменюку  Володимиру  Петровичу  для  ведення
особистого селянського господарства

57.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Горєвій  Тетяні  Василівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

58.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Заікіній Парасковії Миколаївні для ведення особистого
селянського господарства

59.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Пасльон Тетяні Олександрівні для ведення особистого
селянського господарства

60.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Крамаренко Наталії Григорівні для ведення особистого
селянського господарства

61.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Невдачину  Миколі  Антоновичу  для  ведення
особистого селянського господарства

62.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Соболю  Олександру  Миколайовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

63.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Виходець  Ганні  Василівні  для  ведення  особистого
селянського господарства



64.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Кириченко  Вікторії  Володимирівні  для  ведення
особистого селянського господарства

65.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Решітько  Аллі  Олексіївні  для  ведення  особистого
селянського господарства

66.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність  громадянці  Чеснаковій  Юлії  Миколаївні  для  ведення  особистого
селянського господарства

67.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Мамєдову Рустаму Асіфовичу для ведення особистого
селянського господарства

68.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Галкіну  Миколі  Івановичу  для  ведення  особистого
селянського господарства

69.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність  громадянину –  учаснику  АТО Дуднику Василю Сергійовичу  для
ведення особистого селянського господарства

70.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Гордієнко  Миколі  Олександровичу  для  ведення
особистого селянського господарства

71.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Поддячому  Миколі  Григоровичу  для  ведення
особистого селянського господарства

72.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Залізняку Олексію Івановичу для ведення особистого
селянського господарства

73.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність  громадянці  Малишко Наталії  Іларіонівні  для ведення особистого
селянського господарства

74. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Помазану  Василю  Миколайовичу  для  ведення
особистого селянського господарства



75. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Мокрусі Дмитру Сергійовичу для ведення особистого
селянського господарства

76.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Волнушкіну  Юрію  Миколайовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

77.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Лапіну Євгену Миколайовичу для ведення особистого
селянського господарства

78.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Заїкіну  Миколі  Івановичу  для  ведення  особистого
селянського господарства

79.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Невдачину  Андрію  Дмитровичу  для  ведення
особистого селянського господарства

80.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Невдачину  Валентину  Івановичу  для  ведення
особистого селянського господарства

81.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Кривогузу Володимиру Володимировичу для ведення
особистого селянського господарства

82.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Невдачиній  Наталії  Олександрівні  для  ведення
особистого селянського господарства

83.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Невдачину  Леоніду  Григоровичу  для  ведення
особистого селянського господарства

84.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Заяц  Олександру  Олексійовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

85.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Склярову  Олександру  Петровичу  для  ведення
особистого селянського господарства

86.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Невдачиній  Людмилі  Миколаївні  для  ведення
особистого селянського господарства



87.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Лапіній Галині Володимирівні для ведення особистого
селянського господарства

88.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність  громадянці  Лапіній  Алісі  Олександрівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

89.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Міщенко  Ользі  Олексіївні  для  ведення  особистого
селянського господарства

90.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Воробйову Ростиславу Олександровичу для ведення
особистого селянського господарства

91.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Васильченко  Тетяні  Іванівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

92.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Вакуленко Світлані Вікторівні для ведення особистого
селянського господарства

93.Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянину  –  учаснику  АТО  Данілову  Олегу
Сергійовичу для ведення особистого селянського господарства

94.Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність  громадянці  Скляровій  Руслані  Вікторівні  для ведення
особистого селянського господарства

95.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Бездрабко  Олександру  Васильовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

96.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Горбатенко  Ользі  Петрівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

97.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Боровенській Олені Сергіївні для ведення особистого
селянського господарства



98.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Коржовій  Ользі  Миколаївні  для  ведення  особистого
селянського господарства

99.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Гриценко Аллі Олександрівні для ведення особистого
селянського господарства

100.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Водяницькій Ангеліні Сергіївні для ведення особистого
селянського господарства

101.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Воробйову  Богдану  Олександровичу  для  ведення
особистого селянського господарства

102.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Мамулі  Ігорю  Миколайовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

103.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянину Федорченку Вадиму Григоровичу для ведення
особистого селянського господарства

104.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Водяницькій  Юлії  Дмитрівні  для  ведення
особистого селянського господарства

105.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Кузьменко  Маргариті  Олегівні  для  ведення
особистого селянського господарства

106.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Діденку  Олегу  Євгенійовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

107.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Кузьменку  Олександру  Вікторовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

108.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Шевченку  Андрію  Володимировичу  для  ведення
особистого селянського господарства

109.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянину Поддячому Максиму Сергійовичу для ведення
особистого селянського господарства



110.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Кириченку  Миколі  Вікторовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

111.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Сулизі  Ірині  Вікторівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

112.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Угрімову  Миколі  Михайловичу  для  ведення
особистого селянського господарства

113.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Гавриловій  Тетяні  Володимирівні  для  ведення
особистого селянського господарства

114.Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки,  цільове  призначення  якої  змінюється  з  земель  для  будівництва  і
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибна  ділянка)  на  землі  для  будівництва  та  обслуговування  будівель
торгівлі  гр.  Кужель  Ользі  Олександрівні  за  адресою  смт  Чупахівка,  вул.
Воздвиженська, Охтирського району Сумської області

115.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Зосиму Руслану Юрійовичу для ведення особистого
селянського господарства

116.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Кузьменку  Володимиру  Васильовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

117.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Денисовцю  Анатолію  Іларіоновичу  для  ведення
особистого селянського господарства

118.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у
власність  громадянці  Медведєвій  Наталії  Володимирівні  для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

119.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у
власність  громадянці  Шкоденко  Ніні  Анатоліївні  для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд



120.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у
власність  громадянці  Шкоденко  Ніні  Анатоліївні  для  ведення  особистого
селянського господарства

121.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у
власність  громадянину  Бєліку  Олександру  Володимировичу  для  ведення
особистого селянського господарства

122.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у
власність  громадянину  Гордієнко  Миколі  Олександровичу  для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

123.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення   (відновлення)  меж земельної  ділянки в  натурі  (на  місцевості)
громадянину  Ковальову  Івану  Петровичу  для  ведення  товарного
сільськогосподарського виробництва за  адресою: Чупахівська селищна  рада,
Охтирський  район,  Сумська  область,  за  кадастровим
номером:5920386300:01:003:0248

124.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення   (відновлення)  меж земельної  ділянки в  натурі  (на  місцевості)
громадянину  Ковальову  Івану  Петровичу  для  ведення  товарного
сільськогосподарського виробництва за  адресою: Чупахівська селищна  рада,
Охтирський  район,  Сумська  область,  за  кадастровим
номером:5920385400:01:001:0830

125.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення   (відновлення)  меж земельної  ділянки в  натурі  (на  місцевості)
громадянину  Ковальову  Івану  Петровичу  для  ведення  товарного
сільськогосподарського виробництва за  адресою: Чупахівська селищна  рада,
Охтирський  район,  Сумська  область,  за  кадастровим
номером:5920385400:01:001:0825

126.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення   (відновлення)  меж земельної  ділянки в  натурі  (на  місцевості)
громадянам Стукалу  Миколі  Антоновичу  ¼,  Стукало  Світлані  Степанівні  ¼,
Стукалу Сергію Миколайовичу ¼, Стеценко Олені Миколаївні ¼  у власність
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд

127.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення   (відновлення)  меж земельної  ділянки в  натурі  (на  місцевості)
громадянам Багулі Юрію Олексійовичу ¼, Багулі Світлані Миколаївні ¼, Багулі



Ользі Юріївні ¼, Багулі Олександру Юрійовичу¼  у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

128.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення   (відновлення)  меж земельної  ділянки в  натурі  (на  місцевості)
громадянці  Савостьяновій  Парасковії  Афанасіївні  для  ведення  товарного
сільськогосподарського виробництва за  адресою: Чупахівська селищна  рада,
Охтирський  район,  Сумська  область,  за  кадастровим
номером:5920386300:01:001:6112

129.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення   (відновлення)  меж земельної  ділянки в  натурі  (на  місцевості)
громадянці  Савостьяновій  Парасковії  Афанасіївні  для  ведення  товарного
сільськогосподарського виробництва за  адресою: Чупахівська селищна  рада,
Охтирський  район,  Сумська  область,  за  кадастровим
номером:5920386300:01:001:6113

130.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення   (відновлення)  меж земельної  ділянки в  натурі  (на  місцевості)
Багулі  Світлані  Миколаївні   у  власність  для  будівництва  і  обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд

131.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення   (відновлення)  меж земельної  ділянки в  натурі  (на  місцевості)
Яризьку Сергію Анатолійовичу у власність для будівництва і  обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд

132.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення   (відновлення)  меж земельної  ділянки в  натурі  (на  місцевості)
Яризьку Сергію Анатолійовичу у власність для ведення особистого селянського
господарства

133.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Жарікову Ігорю Васильовичу у власність для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд

134.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Жарікову  Ігорю  Васильовичу  у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства

135.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Ромашко  Марії  Григорівні  –  ½  та  Ромашко  Миколі  Михайловичу  –  ½  у
власність  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд



136.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  в  оренду  ТОВ  «Жасмін»  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва  розташованої  за  адресою:  с.
Новопостроєне, вул. Горького

137.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  в  оренду  ТОВ  «Жасмін»  для  ведення  товарного
сільськогосподарського виробництва розташованої  за  адресою:с.  Лантратівка,
вул. Таврічанська,20г

138.Про надання дозволу громадянину Орєхову Сергію Павловичу на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства

139.Про надання дозволу громадянину Гоменюку Владиславу Вікторовичу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства

140.Про  надання  дозволу  громадянину  Бондарю  Євгенію  Сергійовичу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства

141.Про надання дозволу громадянину Мустівому Миколі Володимировичу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства

142.Про  надання  дозволу  громадянину  Бондарю  Сергію  Миколайовичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства

143.Про  надання  дозволу  громадянці  Лук’яновій  Валентині  Олексіївні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства

144.Про  надання  дозволу  громадянину  Харченко  Андрію  Віталійовичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства

145.Про надання дозволу громадянину Гуцову Сергію Васильовичу на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства

146.Про  надання  дозволу  громадянину  –  учаснику  АТО  Троценку  Олексію
Валерійовичу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства



147.Про надання дозволу громадянці Єременко Раїсі  Миколаївні на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства

148.Про  надання  дозволу  громадянці  Василенко  Анні  Іванівні  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства

149.Про  надання  дозволу  громадянці  Вербицькій  Валентині  Іванівні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства

150.Про надання  дозволу  громадянці  Гуцовій  Любові  Василівні  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства

151.Про надання дозволу громадянці Кириченко Ларисі Вікторівні на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства

152.Про надання дозволу громадянці Макаренко Надії Василівні на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства

153.Про надання дозволу громадянці Кривогуз Катерині Вікторівні на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства

154.Про  надання  дозволу  громадянину  Гончару  Івану  Володимировичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства

155.Про  надання  дозволу  громадянину  Міщенку  Ігорю  Валентиновичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства

156.Про  надання  дозволу  громадянці  Заїкіній  Тетяні  Олексіївні  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства

157.Про  надання  дозволу  громадянці  Чорнявській  Олені  Олександрівні  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства

158.Про надання дозволу громадянці Демиденко Аліні Миколаївні на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства



159.Про  надання  дозволу  громадянину  Малишу  Анатолію  Миколайовичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства

160.Про  надання  дозволу  громадянину  Домашенку  Віталію  Віталійовичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства

161.Про  надання  дозволу  громадянину  Домашенку  Віталію  Вікторовичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства

162.Про розгляд заяви громадянина  Вітра Віктора Васильовича про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

163.Про розгляд заяви громадянки  Ткаченко Лариси Василівни про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

164.  Про  розгляд  заяви  громадянки   Самойленко  Наталії  Олексіївни  про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

165.Про розгляд заяви громадянина  Самойленка Володимира Івановича  про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

166.Про розгляд заяви громадянки  Самойленко Аліни Анатоліївни про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

167.Про розгляд заяви громадянина  Самойленка Сергія Володимировича про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

168.Про розгляд заяви Бездрабко Лідії  Михайлівні  щодо надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства



169.Про розгляд заяви громадянки  Матвєєвої  Ірини   Олександрівни    про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  кадастровий  номер  5920385400:01:001:5692  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області

170.Про розгляд заяви громадянина  Кальченка  Федора Григоровича   про
надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  кадастровий  номер  5920355500:01:001:5503  у  власність
для ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області

171.Про розгляд заяви громадянина Реви Тетяни Іванівни   про надання дозволу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
кадастровий номер 5920355500:01:001:5518 у власність для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області

172.Про  розгляд  заяви  Фермерського  господарства  «Світанок»   про  надання
дозволу на розробку проекту землеустрою для оформлення права постійного
користування земельними ділянками

173.Про розгляд заяви громадянки  Басової Марини   Михайлівни   про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кадастровий номер 5920382000:01:004:5036  у власність для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області

174.Про розгляд заяви громадянина Бей Віталія Миколайовича   про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  у власність для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області

175.Про  розгляд  заяви  громадянки   Віннікової  Лідії   Михайлівни   про
надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  кадастровий  номер  5920385400:01:001:5692  у  власність
для ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області

176.Про розгляд заяви громадянки  Віннікової Юлії Юріївни     про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  у власність для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області



177.Про  розгляд  заяви  громадянки  Гарбуз  Катерини   Станіславівни   про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  у  власність для ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області

178.Про  розгляд  заяви  громадянина  Горбова  Олександра   Володимировича
про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  у власність для
ведення  особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області

179.Про розгляд заяви громадянки Григоренко Анни  Юріївни  про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  у власність для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області

180.Про розгляд заяви громадянки Гусакової Римми  Дмитрівни  про надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення
особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області

181.Про розгляд заяви громадянки  Десяткіної  Надії  Іванівни    про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  у власність для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області

182.Про розгляд заяви громадянки  Довгопол Анни Русланівни    про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  у власність для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області

183.Про розгляд заяви громадянина Задесенець Андрія   Миколайовича   про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  у  власність для ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області

184.Про розгляд заяви громадянина Задесенець Миколи Володимировича    про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  у  власність для ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області



185.Про розгляд заяви громадянки  Задесенець  Ольги  Григорівни   про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  у власність для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області

186.Про розгляд заяви громадянина  Кальченка  Олега  Федоровича   про
надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  кадастровий  номер  5920355500:01:001:5503  у  власність
для ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області

187.Про  розгляд  заяви  громадянки  Кравченко  Ганни   Михайлівни   про
надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  кадастровий  номер  5920385400:01:001:5692  у  власність
для ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області

188.  Про розгляд заяви громадянина Левченка Сергія  Олександровичу    про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  у  власність для ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області

189.Про розгляд заяви громадянки Левченко Марини  Сергіївни  про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  у власність для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області

190.Про розгляд заяви громадянки  Линник Ірини  Михайлівни  про надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення
особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області

191.Про  розгляд  заяви  громадянина   Линник  Романа   Леонідовича  про
надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  кадастровий  номер  5920385400:01:001:5692  у  власність
для ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області

192.Про  розгляд  заяви  громадянина   Новікова  Олексія  Івановича   про
надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  кадастровий  номер  5920385400:01:001:5692  у  власність



для ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області

193.Про  розгляд  заяви  громадянина  Самойлова  Дмитра   Вікторовича  про
надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  кадастровий  номер  5920355500:01:001:5518  у  власність
для ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області

194.Про розгляд заяви громадянки  Сивовол   Майї  Миколаївни  про надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення
особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області

195.Про розгляд заяви громадянина  Тараненка  Миколи  Володимировича
про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  кадастровий  номер  5920385400:01:001:5692  у  власність
для ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області

196.Про розгляд заяви громадянина  Черкашина Володимира  Петровича про
надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  кадастровий  номер  5920385400:01:001:5692  у  власність
для ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області

197.Про  розгляд  заяви  громадянки   Шаповалової  Катерини   Яківни   про
надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  кадастровий  номер  5920385400:01:001:5692  у  власність
для ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області

198.Про розгляд заяви громадянина  Кривошеєнка Романа  Миколайовича    про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  кадастровий  номер  5920385400:01:001:5692  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області

199.Про розгляд заяви громадянина  Овчаренка  Олександра  Миколайовича
про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для
ведення  особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області

200.Про розгляд заяви громадянина  Шаповалова  Василя Миколайовича   про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної



ділянки  кадастровий  номер  5920385400:01:001:5692  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області

201.Про розгляд заяви громадянки  Нестеренко Ольги Федорівни  про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області

202.Про  розгляд  заяви  громадянки  Варигіної   Катерини   Василівни    про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  кадастровий  номер  5920355500:01:001:5518  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області

203.Про розгляд заяви громадянки Басової  Ірини  Миколаївни  про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кадастровий номер 5920355500:01:001:5518 у власність для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області

204.Про розгляд заяви громадянина Віннікова Олексія Івановича про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  у власність для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області

Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  начальник  відділу  економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології .

205. Різне
Про звернення парламентської фракції «Слуга народу» до громадян з питання
використання допомоги за вакцинацію.

Доповідає:  Людмила  Воробйова  –  заступник  селищного  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів ради.

Депутати  одноголосно  прийняли  даний  порядок  денний  тринадцятої  сесії
селищної ради восьмого скликання.

1.СЛУХАЛИ:  Анну  Касьяненко  –  начальника  фінансового  відділу  про
внесення  змін  до  рішення  п’ятої  сесії  восьмого  скликання  Чупахівської
селищної  ради  від  28.12.2020  року  «Про  бюджет  Чупахівської  селищної
територіальної громади на 2021 рік»
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



2.СЛУХАЛИ:  Анну  Касьяненко  –  начальника  фінансового  відділу  про
затвердження рішень виконавчого комітету,прийнятих в міжсесійний період
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

    3.  СЛУХАЛИ:  Анну  Касьяненко  –  начальника  фінансового  відділу  про
внесення  змін  до  Програми  розвитку  культури  Чупахівської  селищної
територіальної громади на ІІ півріччя 2021 року

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

4.  СЛУХАЛИ:  Анну  Касьяненко  –  начальника  фінансового  відділу  про
внесення змін до рішення виконавчого комітету Чупахівської селищної ради
№109 від 25.11.2021 року «Про прийняття субвенції з державного бюджету
місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного
розвитку територій»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

5. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу про внесення
змін  до  рішення  п'ятої  сесії  сьомого  скликання  від  28.12.2020  року   «Про
затвердження Програми розвитку лісового господарства Чупахівської селищної
ради на 2021-2023 роки»
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

6. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу про внесення
змін до рішення шостої    сесії  сьомого скликання від 24.02.2021 року «Про
затвердження Програми «Соціальний автобус Чупахівської  селищної  ради на
2021-2023 роки»
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

7. СЛУХАЛИ:  Анну  Касьяненко  –  начальника  фінансового  відділу  про
прийняття субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

8.  СЛУХАЛИ:  Анну  Касьяненко  –  начальника  фінансового  відділу  про
бюджет  Чупахівської  селищної  територіальної  громади  на  2022  рік
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



9. СЛУХАЛИ: Людмилу Воробйову - заступника селищного голови з питань
діяльності виконавчих органів  ради про затвердження Програми економічного
та соціального розвитку Чупахівської селищної ради на 2022 рік та наступні
2023-2024 програмні роки
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

10. СЛУХАЛИ: Катерину Батюк - головного спеціаліста – юрисконсульта про
затвердження  Положення  про  преміювання  працівників   Чупахівської
селищної ради  Охтирського  району  Сумської області на 2022 рік.
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

11. СЛУХАЛИ: Катерину Батюк - головного спеціаліста – юрисконсульта про
внесення змін   до структури  та штатної чисельності апарату  Чупахівської
селищної ради та її виконавчих органів   та зміну підпорядкування. 
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

12. СЛУХАЛИ: Катерину Батюк - головного спеціаліста – юрисконсульта про
затвердження  Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення 
посад керівників комунальних закладів культури Чупахівської  селищної 
ради.                                                                                                      
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                              
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

13. СЛУХАЛИ: Катерину Батюк - головного спеціаліста – юрисконсульта про
умови оплати праці селищного голови на 2022 рік.
Селищний  голова  Олександр  Кужель  публічно  повідомив  про  конфлікт
інтересів під час розгляду даного питання і неучасть у підготовці,  прийнятті
рішення і голосуванні
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА- 19
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1

14. СЛУХАЛИ:  Миколу Маслюка – секретаря Чупахівської селищної ради
про  утворення  старостинського  округу  та  затвердження  Положення  про
старостинські  округи  Чупахівської  селищної  ради
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА- 19
ПРОТИ – 0



УТРИМАЛИСЯ – 1
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0

15. СЛУХАЛИ: Миколу Маслюка – секретаря Чупахівської селищної ради 
про затвердження Порядку проведення  громадського обговорення 
(громадських слухань) для погодження кандидатури старости в Чупахівській 
селищній раді                                                                                                            
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                              
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

16. СЛУХАЛИ: Миколу Маслюка – секретаря Чупахівської селищної ради 
Про звіт щодо  роботи Чупахівської селищної ради за 2021 рік.                         
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

17. СЛУХАЛИ:  Миколу Маслюка – секретаря Чупахівської селищної ради
про затвердження  плану  роботи  Чупахівської  селищної  ради  на  2022  рік.
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

18.СЛУХАЛИ: Олену Бекірову – начальника відділу освіти, молоді та спорту
про  затвердження   Програми   «Оздоровлення  та  відпочинок  дітей
Чупахівської  селищної  ради  в  2022  році»
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

19.  СЛУХАЛИ:  Олену  Бекірову  –  начальника  відділу  освіти,  молоді  та
спорту  про  встановлення  у  2022  році   надбавки  за  престижність  праці
педагогічним  працівникам  закладів  освіти  Чупахівської  селищної  ради
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

20. СЛУХАЛИ:Олену Бекірову – начальника відділу освіти, молоді та спорту
про встановлення вартості  харчування здобувачів освіти у закладах освіти
Чупахівської  селищної  ради  на   2022  рік
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

21. СЛУХАЛИ:Олену Бекірову – начальника відділу освіти, молоді та спорту
про передачу шкільного автобуса у власність  Олешнянському  навчально-
виховному  комплексу:  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-заклад
дошкільної  освіти  імені  Героя  Радянського  Союзу  Степана  Долгого
Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



22. СЛУХАЛИ:Олену Бекірову – начальника відділу освіти, молоді та спорту
про передачу шкільного автобуса у власність  Олешнянському  навчально-
виховному  комплексу:  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-заклад
дошкільної  освіти  імені  Героя  Радянського  Союзу  Степана  Долгого
Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

23.СЛУХАЛИ: Світлану Журавель - начальника  відділу соціального захисту
населення  про  затвердження   Програми  соціального  захисту  населення
Чупахівської селищної  ради на 2022 рік
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

24. СЛУХАЛИ: Світлану Журавель - начальника  відділу соціального захисту
населення про затвердження Програми здійснення компенсаційних виплат за
пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на
автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні
на 2022рік
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

25. СЛУХАЛИ: Світлану Журавель - начальника  відділу соціального захисту
населення  про затвердження  Програми призначення і виплати компенсації
фізичним особам,які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній
основі, на 2022 рік
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

26. СЛУХАЛИ: Світлану Журавель - начальника  відділу соціального захисту
населення про  призначення  і  виплату  компенсації  фізичним  особам,  які
надають послуги з догляду на непрофесійній основі  в 2021 році
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

27. СЛУХАЛИ: Світлану Журавель - начальника  відділу соціального захисту
населення  про  скасування  рішення  сьомої  сесії  восьмого  скликання  від
27.04.2021 року «Про надання соціальних послуг комунальною установою
«Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради» за рахунок
бюджетних коштів»
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

28. СЛУХАЛИ: Світлану Журавель - начальника  відділу соціального захисту
населення про внесення змін до рішення  п'ятої  сесії восьмого скликання
Чупахівської селищної ради від 28.12.2020 року «Про створення Служби у
справах дітей Чупахівської  селищної ради»



УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

29. СЛУХАЛИ: Світлану Журавель - начальника  відділу соціального захисту
населення про внесення змін до рішення  дев'ятої  сесії восьмого скликання
Чупахівської  селищної  ради  від  13.07.2021  року  «Про  внесення  змін  до
рішення  п’ятої   сесії восьмого скликання Чупахівської селищної ради від
28.12.2020 року»
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

30.  СЛУХАЛИ:  Галину  Ашурову  –  головного  лікаря  комунального
некомерційного  підприємства  «Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги»  Чупахівської  селищної  ради  про  затвердження    Програми
фінансової  підтримки Комунального  некомерційного  підприємства  «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2022
рік
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.      
 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

31.СЛУХАЛИ:  Галину  Ашурову  –  головного  лікаря  комунального
некомерційного  підприємства  «Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги»  Чупахівської  селищної  ради  про  затвердження    Програми
забезпечення  медичною  стоматологічною  допомогою  населення
Чупахівської об’єднаної територіальної громади
Комунального  некомерційного  підприємства  «Центр  первинної  медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2022 рік
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                      
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

32.  СЛУХАЛИ:  Галину  Ашурову  –  головного  лікаря  комунального
некомерційного  підприємства  «Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги»  Чупахівської  селищної  ради  ро  затвердження    Програми
забезпечення  надання  ПМД  населенню  Чупахівської  об’єднаної
територіальної  громади  черговим
кабінетом Чупахівської АЗПСМ Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради
на 2022 рік
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

33.  СЛУХАЛИ:  Галину  Ашурову  –  головного  лікаря  комунального
некомерційного  підприємства  «Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги»  Чупахівської  селищної  ради  про  затвердження    Програми
забезпечення  надання  ПМД  населенню  Чупахівської  об’єднаної
територіальної  громади  ліжками денного стаціонару Чупахівської АЗПСМ



Комунального  некомерційного  підприємства  «Центр  первинної  медико-
санітарної допомоги»Чупахівської селищної ради на 2022 рік
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

34.  СЛУХАЛИ:  Галину  Ашурову  –  головного  лікаря  комунального
некомерційного  підприємства  «Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги»  Чупахівської  селищної  ради  про  затвердження    Програми
безоплатного забезпечення  лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі
амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями
захворювань,  безкоштовне  забезпечення  виробами медичного  призначення
деяких категорій населення та забезпечення молочними сумішами дітей до 2-
х  років  із  малозабезпечених  сімей  Комунального  некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської
селищної ради на 2022 рік
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

35.  СЛУХАЛИ:Віру  Калач  –  начальника  відділу  культури та  туризму про
внесення змін до рішення шостої сесії восьмого скликання від 24.02.2021 р.
про створення  КЗ «БУДИНОК КУЛЬТУРИ ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ
РАДИ».
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

36.  СЛУХАЛИ:Віру  Калач  –  начальника  відділу  культури та  туризму про
внесення змін до рішення    другої сесії  сьомого скликання від 02.01.2018 р.
про створення  КЗ «Публічна бібліотека Чупахівської селищної  ради».
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

37. СЛУХАЛИ: Віру  Калач  –  начальника  відділу  культури  та  туризму  про
Програму розвитку культури Чупахівської селищної територіальної
громади на 2022 - 2024 роки.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

38.  СЛУХАЛИ:Світлану  Хижняк  –  начальника  відділу  житлово-
комунального  господарства  та  благоустрою про  затвердження  «Програми
фінансової підтримки Комунального підприємства «Добробут» Чупахівської
селищної ради на 2022р.»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

39. СЛУХАЛИ:  Світлану  Хижняк  –  начальника  відділу  житлово-
комунального господарства та благоустрою про затвердження «Програми по



ремонту  та  утриманню  доріг  комунальної  власності  на  території
Чупахівської селищної ради на 2022-2024 рр.»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

40. СЛУХАЛИ: Наталію Чуб – головного бухгалтера Чупахівської селищної
ради про передачу майна КНП «ЦПМСД» Чупахівської селищної ради
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

41. СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 
про надання згоди на заміну сторони Орендаря  за діючим договором оренди
землі
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

42.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про  внесення  змін  до  рішення  одинадцятої  сесії  восьмого  скликання  від
28.09.2021  «Про  затвердження  переліку  земельних  ділянок  призначених  для
продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

43.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920355500:01:003:0321
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

44.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянці  Фальченко  Надії  Євгенівні  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

45.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянину  Бардаку  Олегу  Вікторовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               



ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

46.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянину  Стеценку  Михайлу  Максимовичу  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

47.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність громадянину Бідоленку Валерію Вікторовичу для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

48.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянину  Ральцеву  Олексію  Анатолійовичу  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

49.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянці  Ромась  Дарині  Анатоліївні  для  ведення  особистого
селянського господарства
Депутат селищної ради  Анатолій Ромась публічно повідомив про конфлікт
інтересів під час розгляду даного питання і неучасть у підготовці,  прийнятті
рішення і голосуванні
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА- 19
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1

50.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянці  Манько  Лілії  Володимирівні  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               



ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

51.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянці  Рой  Вірі  Петрівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

52.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянину  Ланчаку  Євгенію  Володимировичу  для  ведення
особистого селянського господарства
Депутат  селищної  ради   Іван  Ланчак  публічно  повідомив  про  конфлікт
інтересів під час розгляду даного питання і неучасть у підготовці,  прийнятті
рішення і голосуванні
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА- 19
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1

53.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянину  Резниченку  Вячеславу  Олександровичу  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

54.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність громадянину Ральцеву Юрію Олександровичу для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

55.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність громадянину Шмакову Олексію Леонідовичу для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               



ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

56.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянину  Гоменюку  Володимиру  Петровичу  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

57.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянці  Горєвій  Тетяні  Василівні  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

58.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянці  Заікіній  Парасковії  Миколаївні  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

59.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянці  Пасльон  Тетяні  Олександрівні  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

60.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянці  Крамаренко  Наталії  Григорівні  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

61.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність громадянину Невдачину Миколі Антоновичу для ведення особистого
селянського господарства



Депутат селищної ради  Тетяна Невдачина публічно повідомила про конфлікт
інтересів під час розгляду даного питання і неучасть у підготовці,  прийнятті
рішення і голосуванні
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА- 19
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1

62.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянину  Соболю  Олександру  Миколайовичу  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

63.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянці  Виходець  Ганні  Василівні  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

64.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянці  Кириченко  Вікторії  Володимирівні  для  ведення
особистого селянського господарства
Депутат селищної ради  Ірина Кириченко публічно повідомила про конфлікт
інтересів під час розгляду даного питання і неучасть у підготовці,  прийнятті
рішення і голосуванні
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА- 19
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1

65.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянці  Решітько  Аллі  Олексіївні  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               



ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

66.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянці  Чеснаковій  Юлії  Миколаївні  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

67.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність громадянину Мамєдову Рустаму Асіфовичу для ведення особистого
селянського господарства
Депутат селищної ради Ірина Кириченко  публічно повідомила про конфлікт
інтересів під час розгляду даного питання і неучасть у підготовці,  прийнятті
рішення і голосуванні
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА- 19
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1

68.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянину  Галкіну  Миколі  Івановичу  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

69.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянину  –  учаснику  АТО  Дуднику  Василю  Сергійовичу  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

70.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянину  Гордієнко  Миколі  Олександровичу  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               



ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

71.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність громадянину Поддячому Миколі Григоровичу для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

72.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянину  Залізняку  Олексію Івановичу  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

73.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянці  Малишко  Наталії  Іларіонівні  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

74.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянину  Помазану  Василю  Миколайовичу  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

75.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Мокрусі Дмитру Сергійовичу для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

76.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Волнушкіну  Юрію  Миколайовичу  для  ведення
особистого селянського господарства



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

77.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність громадянину Лапіну Євгену Миколайовичу для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

78.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянину  Заїкіну  Миколі  Івановичу  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

79.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність громадянину Невдачину Андрію Дмитровичу для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

80.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність громадянину Невдачину Валентину Івановичу для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

81.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянину  Кривогузу  Володимиру  Володимировичу  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

82.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у



власність громадянці Невдачиній Наталії Олександрівні для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

83.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність громадянину Невдачину Леоніду Григоровичу для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

84.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність громадянину Заяц Олександру Олексійовичу для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

85.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянину  Склярову  Олександру  Петровичу  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

86.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність громадянці Невдачиній Людмилі Миколаївні для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

87.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянці  Лапіній  Галині  Володимирівні  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



88.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянці  Лапіній  Алісі  Олександрівні  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

89.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянці  Міщенко  Ользі  Олексіївні  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

90.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянину  Воробйову  Ростиславу  Олександровичу  для  ведення
особистого селянського господарства
Депутат  селищної  ради  Людмила  Воробйова   публічно  повідомила   про
конфлікт інтересів під час розгляду даного питання і неучасть у підготовці,
прийнятті рішення і голосуванні
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА- 19
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1

91.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянці  Васильченко  Тетяні  Іванівні  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

92.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянці  Вакуленко  Світлані  Вікторівні  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



93.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянину  –  учаснику  АТО Данілову  Олегу  Сергійовичу  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

94.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність громадянці Скляровій Руслані Вікторівні для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

95.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянину  Бездрабко  Олександру  Васильовичу  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

96.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянці  Горбатенко  Ользі  Петрівні  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

97.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянці  Боровенській  Олені  Сергіївні  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

98.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянці  Коржовій  Ользі  Миколаївні  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



99.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянці  Гриценко  Аллі  Олександрівні  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

100.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність громадянці Водяницькій Ангеліні  Сергіївні для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

101.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянину  Воробйову  Богдану  Олександровичу  для  ведення
особистого селянського господарства
Депутат  селищної  ради  Людмила  Воробйова   публічно  повідомила   про
конфлікт інтересів під час розгляду даного питання і неучасть у підготовці,
прийнятті рішення і голосуванні
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА- 19
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1

102.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянину Мамулі  Ігорю Миколайовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

103.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянину  Федорченку  Вадиму  Григоровичу  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



104.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянці  Водяницькій  Юлії  Дмитрівні  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

105.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянці  Кузьменко  Маргариті  Олегівні  для  ведення  особистого
селянського господарства
Депутати селищної ради Діна Сугак, Олег Сугак публічно повідомили  про
конфлікт інтересів під час розгляду даного питання і неучасть у підготовці,
прийнятті рішення і голосуванні
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА- 18
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 2

106.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянину  Діденку  Олегу  Євгенійовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

107.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянину  Кузьменку  Олександру  Вікторовичу  для  ведення
особистого селянського господарства
Депутати селищної ради Діна Сугак, Олег Сугак публічно повідомили  про
конфлікт інтересів під час розгляду даного питання і неучасть у підготовці,
прийнятті рішення і голосуванні
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.  
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА- 18
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 2



108.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянину  Шевченку  Андрію  Володимировичу  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

109.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянину  Поддячому  Максиму  Сергійовичу  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

110.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність громадянину Кириченку Миколі Вікторовичу для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

111.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянці  Сулизі  Ірині  Вікторівні  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

112.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність громадянину Угрімову Миколі Михайловичу для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

113.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність громадянці Гавриловій Тетяні Володимирівні для ведення особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



114.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється з земель для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і  споруд (присадибна ділянка) на
землі  для  будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі  гр.  Кужель  Ользі
Олександрівні  за  адресою  смт  Чупахівка,  вул.  Воздвиженська,  Охтирського
району Сумської області
Голова селищної ради Олександр Кужель публічно повідомив  про конфлікт
інтересів під час розгляду даного питання і неучасть у підготовці,  прийнятті
рішення і голосуванні
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА- 19
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1

115.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянину  Зосиму  Руслану  Юрійовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

116.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянину  Кузьменку  Володимиру  Васильовичу  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

117.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянину  Денисовцю  Анатолію  Іларіоновичу  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

118.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження технічної  документації  із  землеустрою щодо встановлення



(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  у  власність
громадянці  Медведєвій  Наталії  Володимирівні  для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

119.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження технічної  документації  із  землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  у  власність
громадянці  Шкоденко  Ніні  Анатоліївні  для  будівництва  і  обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

120.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження технічної  документації  із  землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  у  власність
громадянці  Шкоденко  Ніні  Анатоліївні  для  ведення  особистого  селянського
господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

121.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження технічної  документації  із  землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  у  власність
громадянину  Бєліку  Олександру  Володимировичу  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

122.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження технічної  документації  із  землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  у  власність
громадянину  Гордієнко  Миколі  Олександровичу  для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

123.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження технічної  документації  із  землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  громадянину
Ковальову  Івану  Петровичу  для  ведення  товарного  сільськогосподарського



виробництва  за  адресою:  Чупахівська  селищна   рада,  Охтирський  район,
Сумська область, за кадастровим номером:5920386300:01:003:0248
Депутати  селищної  ради  Олена  Ковальова,  Іван  Ковальов  публічно
повідомили   про  конфлікт  інтересів  під  час  розгляду  даного  питання  і
неучасть у підготовці,  прийнятті рішення і голосуванні
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА- 18
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 2

124.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження технічної  документації  із  землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  громадянину
Ковальову  Івану  Петровичу  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва  за  адресою:  Чупахівська  селищна   рада,  Охтирський  район,
Сумська область, за кадастровим номером:5920385400:01:001:0830
Депутати  селищної  ради  Олена  Ковальова,  Іван  Ковальов  публічно
повідомили   про  конфлікт  інтересів  під  час  розгляду  даного  питання  і
неучасть у підготовці,  прийнятті рішення і голосуванні
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА- 18
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 2

125.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження технічної  документації  із  землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  громадянину
Ковальову  Івану  Петровичу  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва  за  адресою:  Чупахівська  селищна   рада,  Охтирський  район,
Сумська область, за кадастровим номером:5920385400:01:001:0825
Депутати  селищної  ради  Олена  Ковальова,  Іван  Ковальов  публічно
повідомили   про  конфлікт  інтересів  під  час  розгляду  даного  питання  і
неучасть у підготовці,  прийнятті рішення і голосуванні
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА- 18
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 2



126.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження технічної  документації  із  землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  громадянам
Стукалу Миколі Антоновичу ¼, Стукало Світлані Степанівні ¼, Стукалу Сергію
Миколайовичу ¼, Стеценко Олені Миколаївні ¼  у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

127.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження технічної  документації  із  землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам Багулі
Юрію Олексійовичу ¼, Багулі Світлані Миколаївні ¼, Багулі  Ользі Юріївні ¼,
Багулі Олександру Юрійовичу¼  у власність для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

128.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження технічної  документації  із  землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  громадянці
Савостьяновій  Парасковії  Афанасіївні  для  ведення  товарного
сільськогосподарського виробництва за  адресою: Чупахівська селищна  рада,
Охтирський  район,  Сумська  область,  за  кадастровим
номером:5920386300:01:001:6112
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

129.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження технічної  документації  із  землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  громадянці
Савостьяновій  Парасковії  Афанасіївні  для  ведення  товарного
сільськогосподарського виробництва за  адресою: Чупахівська селищна  рада,
Охтирський  район,  Сумська  область,  за  кадастровим
номером:5920386300:01:001:6113
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

130.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження технічної  документації  із  землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Багулі Світлані



Миколаївні  у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

131.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження технічної  документації  із  землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Яризьку Сергію
Анатолійовичу  у  власність  для  будівництва  і  обслуговування  житлового
будинку, господарських будівель і споруд
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

132.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про затвердження технічної  документації  із  землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Яризьку Сергію
Анатолійовичу у власність для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

133.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Жарікову Ігорю
Васильовичу  у  власність  для  будівництва  і  обслуговування  житлового
будинку, господарських будівель і споруд
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

134.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Жарікову Ігорю
Васильовичу у власність для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

135.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Ромашко Марії
Григорівні  –  ½  та  Ромашко  Миколі  Михайловичу  –  ½  у  власність  для
будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               



ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

136.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  в  оренду  ТОВ  «Жасмін»  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва  розташованої  за  адресою:  с.
Новопостроєне, вул. Горького
Депутат  селищної  ради  Іван Єременко публічно повідомив  про конфлікт
інтересів під час розгляду даного питання і неучасть у підготовці,  прийнятті
рішення і голосуванні
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА- 19
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1

137.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  в  оренду  ТОВ  «Жасмін»  для  ведення  товарного
сільськогосподарського виробництва розташованої  за  адресою:с.  Лантратівка,
вул. Таврічанська,20г
Депутат  селищної  ради  Іван Єременко публічно повідомив  про конфлікт
інтересів під час розгляду даного питання і неучасть у підготовці,  прийнятті
рішення і голосуванні
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА- 19
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1

138.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про  надання  дозволу  громадянину  Орєхову  Сергію  Павловичу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

139.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про  надання  дозволу  громадянину  Гоменюку  Владиславу  Вікторовичу  на



розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

140.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про  надання  дозволу  громадянину  Бондарю  Євгенію  Сергійовичу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

141.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про  надання  дозволу  громадянину  Мустівому  Миколі  Володимировичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

142.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про надання дозволу громадянину Бондарю Сергію Миколайовичу на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства
Депутати  селищної  ради  Олена  Ковальова,  Іван  Ковальов  публічно
повідомили   про  конфлікт  інтересів  під  час  розгляду  даного  питання  і
неучасть у підготовці,  прийнятті рішення і голосуванні
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА- 18
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 2

143.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про надання дозволу громадянці Лук’яновій Валентині Олексіївні на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

144.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
паро надання дозволу громадянину Харченко Андрію Віталійовичу на розробку



проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

145.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про  надання  дозволу  громадянину  Гуцову  Сергію  Васильовичу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

146.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про  надання  дозволу  громадянину  –  учаснику  АТО  Троценку  Олексію
Валерійовичу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

147.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про  надання  дозволу  громадянці  Єременко  Раїсі  Миколаївні  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства
Депутат  селищної  ради  Іван Єременко публічно повідомив  про конфлікт
інтересів під час розгляду даного питання і неучасть у підготовці,  прийнятті
рішення і голосуванні
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА- 19
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1

148.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про надання дозволу громадянці Василенко Анні Іванівні на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства
Депутат  селищної  ради  Микола  Заікін  публічно  повідомив  про  конфлікт
інтересів під час розгляду даного питання і неучасть у підготовці,  прийнятті
рішення і голосуванні
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА- 19



ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1

149.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про надання  дозволу  громадянці  Вербицькій  Валентині  Іванівні  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

150.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про надання дозволу громадянці Гуцовій Любові Василівні на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

151.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про  надання  дозволу  громадянці  Кириченко  Ларисі  Вікторівні  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства
Депутат селищної ради Ірина Кириченко публічно повідомила  про конфлікт
інтересів під час розгляду даного питання і неучасть у підготовці,  прийнятті
рішення і голосуванні
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА- 19
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1

152.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про  надання  дозволу  громадянці  Макаренко  Надії  Василівні  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

153.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про  надання  дозволу  громадянці  Кривогуз  Катерині  Вікторівні  на  розробку



проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

154.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про надання дозволу громадянину Гончару Івану Володимировичу на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

155.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про надання дозволу громадянину Міщенку Ігорю Валентиновичу на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

156.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про надання дозволу громадянці Заїкіній Тетяні Олексіївні на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

157.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про надання дозволу громадянці Чорнявській Олені Олександрівні на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

158.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про  надання  дозволу  громадянці  Демиденко  Аліні  Миколаївні  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

159.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології



про  надання  дозволу  громадянину  Малишу  Анатолію  Миколайовичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

160.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про  надання  дозволу  громадянину  Домашенку  Віталію  Віталійовичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

161.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
позробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

162.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про  розгляд  заяви  громадянина   Вітра  Віктора  Васильовича  про  надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

163.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про розгляд заяви громадянки  Ткаченко Лариси Василівни про надання дозволу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

164.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про  розгляд  заяви  громадянки   Самойленко  Наталії  Олексіївни  про  надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



165.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про  розгляд  заяви  громадянина   Самойленка  Володимира  Івановича  про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

166.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про  розгляд  заяви  громадянки   Самойленко  Аліни  Анатоліївни  про  надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

167.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про  розгляд  заяви  громадянина   Самойленка  Сергія  Володимировича  про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

168.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про  розгляд  заяви  Бездрабко  Лідії  Михайлівні  щодо  надання  дозволу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

169.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про розгляд заяви громадянки  Матвєєвої Ірини   Олександрівни    про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



170. СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про  розгляд  заяви  громадянина   Кальченка   Федора  Григоровича    про
надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  кадастровий  номер  5920355500:01:001:5503  у  власність
для ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

171.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про розгляд заяви громадянина Реви Тетяни Іванівни   про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки кадастровий
номер 5920355500:01:001:5518 у власність для ведення особистого селянського
господарства  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

172.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про розгляд заяви Фермерського господарства «Світанок»  про надання дозволу
на  розробку  проекту  землеустрою  для  оформлення  права  постійного
користування земельними ділянками
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

173.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про розгляд заяви громадянки  Басової Марини   Михайлівни   про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кадастровий номер 5920382000:01:004:5036  у власність для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

174.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про  розгляд  заяви  громадянина  Бей  Віталія  Миколайовича    про  надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  у власність для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



175. СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про розгляд заяви громадянки  Віннікової Лідії  Михайлівни  про надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення
особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

176.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про розгляд заяви громадянки  Віннікової Юлії Юріївни     про надання дозволу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  у власність для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

177.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про розгляд заяви громадянки Гарбуз Катерини  Станіславівни  про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  у власність для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

178.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про розгляд заяви громадянина Горбова Олександра  Володимировича    про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  у  власність для ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

179.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про розгляд заяви громадянки Григоренко Анни  Юріївни  про надання дозволу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  у власність для ведення особистого



селянського господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

180. СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про розгляд заяви громадянки Гусакової  Римми  Дмитрівни  про надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення
особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

181.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про  розгляд  заяви  громадянки   Десяткіної   Надії   Іванівни     про  надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  у власність для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

182.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про  розгляд  заяви  громадянки   Довгопол  Анни  Русланівни     про  надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  у власність для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

183.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про  розгляд  заяви  громадянина  Задесенець  Андрія    Миколайовича    про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  у  власність для ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



184.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про  розгляд  заяви  громадянина  Задесенець  Миколи  Володимировича     про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  у  власність для ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

185.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про розгляд заяви громадянки  Задесенець  Ольги  Григорівни   про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  у власність для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

186. СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про розгляд заяви громадянина  Кальченка  Олега Федоровича   про надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки кадастровий номер 5920355500:01:001:5503 у власність для ведення
особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

187. СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про розгляд заяви громадянки Кравченко Ганни  Михайлівни  про надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення
особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

188.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про розгляд заяви громадянина Левченка Сергія Олександровичу   про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  у власність для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

189.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про  розгляд  заяви  громадянки  Левченко  Марини   Сергіївни   про  надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  у власність для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

190. СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про розгляд  заяви  громадянки  Линник  Ірини  Михайлівни   про  надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення
особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

191. СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про розгляд заяви громадянина  Линник Романа  Леонідовича про надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення
особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

192. СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про розгляд заяви громадянина  Новікова Олексія Івановича  про надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення
особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

193. СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про розгляд заяви громадянина Самойлова Дмитра  Вікторовича про надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної



ділянки кадастровий номер 5920355500:01:001:5518 у власність для ведення
особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

194. СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про розгляд заяви громадянки  Сивовол   Майї  Миколаївни  про надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення
особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

195. СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про розгляд заяви громадянина  Тараненка  Миколи  Володимировича про
надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  кадастровий  номер  5920385400:01:001:5692  у  власність
для ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

196. СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про  розгляд  заяви  громадянина   Черкашина  Володимира   Петровича  про
надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  кадастровий  номер  5920385400:01:001:5692  у  власність
для ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

197. СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про розгляд заяви громадянки  Шаповалової Катерини  Яківни  про надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення
особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



198.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про розгляд заяви громадянина  Кривошеєнка Романа  Миколайовича    про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  кадастровий  номер  5920385400:01:001:5692  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

199.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про розгляд заяви громадянина  Овчаренка  Олександра  Миколайовича    про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  кадастровий  номер  5920385400:01:001:5692  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

200.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про  розгляд  заяви  громадянина   Шаповалова   Василя  Миколайовича    про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  кадастровий  номер  5920385400:01:001:5692  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

201.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про  розгляд  заяви  громадянки   Нестеренко  Ольги  Федорівни   про  надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

202.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про розгляд заяви громадянки Варигіної  Катерини  Василівни   про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кадастровий номер 5920355500:01:001:5518 у власність для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

203.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про розгляд заяви громадянки Басової  Ірини  Миколаївни  про надання дозволу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
кадастровий номер 5920355500:01:001:5518 у власність для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

204.  СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  начальника  відділу  економічного
розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології
про  розгляд  заяви  громадянина  Віннікова  Олексія  Івановича  про  надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  у власність для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

205. Різне:
СЛУХАЛИ: Людмилу Воробйову – заступника селищного голови з питань
діяльності  виконавчих органів ради про звернення парламентської  фракції
«Слуга  народу»  до  громадян  з  питання  використання  допомоги  за
вакцинацію.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.               
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

Селищний голова                                                     Олександр КУЖЕЛЬ
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